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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/7/2021  

của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022 

(Trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, khóa XXI) 

                                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

 

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

HĐND ngày 20/11/2015; 

Triển khai Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện 

về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; 

Trên cơ sở đề nghị của các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và kiến 

nghị của cử tri, Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện đề nghị điều chỉnh, 

sửa đổi Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chương 

trình giám sát năm 2022 như sau: 

1. Điều chỉnh nội dung giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022 về “ 

Việc lập kế hoạch, quản lý sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025”  

Lý do điều chỉnh: Tại Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của 

HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2022, HĐND huyện đã lựa chọn nội 

dung giám sát chuyên đề về “ Việc lập kế hoạch, quản lý sử dụng vốn đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025”. Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh Điện Biên đã thực hiện giám sát trực tiếp tại huyện, chuyên đề “Việc 

xây dựng triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn 

vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý” theo Quyết định số 14/QĐ-KTNS 

ngày 21/3/2022. Vì vậy, nội dung giám sát của HĐND huyện trùng với nội dung 

đã giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Do đó Thường trực HĐND 

huyện đề nghị HĐND huyện điều chỉnh, sửa đổi Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND 

ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2022 để thực hiện 

cho phù hợp. 

2. Thường trực HĐND huyện lựa chọn đề nghị điều chỉnh sang nội dung 

chuyên đề “ Việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính 

phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid-19”. 

Lý do lựa chọn giám sát chuyên đề này bởi:  



Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát trên phạm vi cả 

nước nói chung cũng như huyện Mường Chà nói riêng. Tuy nhiên công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 luôn là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của các cấp chính quyền 

địa phương, huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng, chống dịch 

nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch 

bệnh gây ra. Năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ về hỗ trợ chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một 

số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Nghị quyết ban hành trong 

bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, việc chi trả chế 

độ cho người bị cách ly y tế và những người tham gia phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn huyện còn chậm, lúng túng trong việc xác định đối tượng được hưởng 

chính sách. Chính vì vậy mà HĐND huyện cần tổ chức giám sát nội dung này nhằm 

đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả triển khai thực hiện chính 

sách. Thông qua giám sát nhằm đảm bảo chính sách được triển khai kịp thời, đúng 

quy định, đúng đối tượng. 

Trên đây là Tờ trình về điều chỉnh, sửa đổi Nghị Quyết số 42/NQ-HĐND 

ngày 28/7/2021 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022, Thường 

trực HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c);  

- TT. Huyện uỷ (B/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;  

- Đại biểu HĐND huyện;  

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, các 

đơn vị LLVT; 

 - HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

 - Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy Đương 
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